HJÄLPEN NÅR FRAM

Församlingens referensnummer eller MobilePay-nummer

UTOMLANDS:

SÅ HJÄLPER DIN DONATION 2022:

60 % av insamlingsintäkterna styrs via
Kyrkans Utlandshjälps katastroffond till
hjälp för utvecklingsländerna. Fonden
gör det möjligt att starta och genomföra
nödhjälpsinsatser i humanitära katastrofer i
utvecklingsländerna.

I FINLAND:

20 % av intäkterna blir kvar i den insamlande
församlingen för att användas för insatser
för unga som har det svårt och för diakoniunderstöd.
Ytterligare 20 % styrs till Lasten ja nuorten
keskus, som utvecklar och utvidgar bland
annat Saapas-verksamheten inom det uppsökande ungdomsarbetet så att de unga har fler
trygga vuxna i sin vardag. Vuxna frivilliga
i NettiSaapas som verkar på riksnivå söker
upp unga i sociala medier och frågar hur de
mår. Saapas nyaste verksamhetsform KouluSaapas fokuserar på skolorna och utvecklas i
samarbete med dem.

gemensamtansvar.fi
kyrkansutlandshjalp.fi
lastenjanuortenkeskus.fi
Av varje donerad euro styrs 80 % till hjälparbete i Finland och
utvecklingsländerna. Resten används för förvaltning,
påverkansarbete och åtgärder för att samla in nästa euro.

HJÄLP OCH GE EN GÅVA:
Valfritt belopp

MobilePay till nummer 85050
Siirto-donationsnummer 040 700 9902
SMS-donation
till nummer 16588
Skriv: APU20 (du donerar 20 €)
Skriv: APU10 (du donerar 10 €)
Telefondonation:
0600 1 7020 (20,28 € / samtal+lna/mta)
0600 1 7010 (10,26 € / samtal+lna/mta)
Kontonummer
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
OP FI14 5000 0120 2362 28

TACK!
gemensamtansvar.fi
Insamlingstillstånd RA/2020/639 och ÅLR/2021/8126.

DELTA I
INSAMLINGEN
GEMENSAMT ANSVAR
Insamlingen Gemensamt Ansvar är den fin-

ländska evangelisk-lutherska kyrkans årliga
storinsamling och röst för kärlek till nästan.

Gemensamt Ansvar hjälper de allra mest

utsatta oavsett ursprung, religion eller
politisk övertygelse i Finland och världens
katastrofområden.

INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR beskyddas av
republikens president Sauli Niinistö.

BIDRA TILL MIN MORGONDAG
NU BEHÖVER DE UNGA HJÄLP I FINLAND OCH VÄRLDENS KATASTROFOMRÅDEN. KOM MED OCH
GE DITT BIDRAG FÖR FLER TRYGGA VUXNA I DEN UPPVÄXANDE GENERATIONENS VARDAG.
Den långa pandemitiden har satt spår i ungas och
barns liv. De psykiska problemen och utmattningen bland unga ökar kraftigt. Många är ensamma
och behöver nu akut din hjälp såväl i Finland som
i världens katastrofområden.

VAR OCH EN KAN HJÄLPA

Barn och unga behöver vuxnas stöd, trygghet
och närvaro i sin vardag. Gemensamt Ansvar
2022 samlar in medel för verksamhet som gör
de ungas vardag tryggare genom vuxen närvaro.
Tillsammans kan vi se till att inga barn och unga
är ensamma.

GÖR EN INSATS FÖR ATT GE BARN OCH UNGA
EN LJUSARE FRAMTID – GE ETT BIDRAG
TILL INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR!

gemensamtansvar.fi
#GEMENSAMTANSVAR2021
#BIDRATILLMINMORGONDAG

